Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 5 maart 2021
Geboren
Afgelopen zondag 28 februari 2021 is er een dochter
geboren bij Juf Corine en haar man Peter. Haar naam is
Fenne. En daarmee heeft Ninthe er een zusje bij
gekregen. Wat een rijkdom!
Namens de school feliciteren we juf Corine en Peter
hartelijk met de geboorte van Fenne en wensen hen
Gods’ Zegen toe.
Adres:
Fam. P. van de Lagemaat-Lagerweij
Vlieterweg 40
3925 GC Scherpenzeel Gld

Wonderlijk gemaakt
Beste ouders,
Tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie geven we
op school de lessen vanuit ‘Wonderlijk gemaakt’ (seksuele
vorming).
Vorig jaar zijn deze lessen niet gegeven omdat wij toen in
een ‘lockdown’ zaten en deze lessen geen onderdeel
waren van het thuiswerkpakket. Hierdoor zullen wij dit
jaar ook terug grijpen op de gemiste lesstof, zodat we de
leerlingen mee kunnen nemen in de lijn die deze methode
aanbiedt. Jullie als ouders hebben in een eerder
schooljaar een boekje ontvangen met daarin een
overzicht wat er in iedere groep behandeld hoopt te
worden.
Op deze manier kunnen jullie ook vooraf of achteraf
hierover het gesprek aangaan met jullie kinderen.
Tweede Contactavond dinsdag 9 maart 2021
Volgende week dinsdagavond 9 maart 2021 is de tweede
contactavond. Ook nu weer online. We hoorden dat de
contactavond van gisteren (donderdag) ook goed is
verlopen. Fijn dat u allen ook zo van uw betrokkenheid
blijk geeft!
Pilot Plusklas (van juf Joke)
Plusklas
Volgende week maandag ga ik starten met een
plusgroepje.
Voor wie? De leerlingen die extra werk nodig hebben of
met één van de executieve functies moeite heeft. Deze
pilot is bestemd voor leerlingen uit groep 3 en 5
Wat doen we? De leerlingen, die in de klas komen krijgen
extra werk voor rekenen, taal en doen samen een klein
project.
Wanneer? De plusgroep komt samen op maandagmorgen
(groep 5) of middag (groep 3). Ze hebben ongeveer één
uur in de week les van mij.
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De pilot duurt vanaf de voorjaarsvakantie tot de
zomervakantie.
Schoolfruit volgende week
Komende week ontvangen wij onderstaand schoolfruit,
dat wordt weer smullen!

• Via de leerkracht krijgt u bericht over het
Afstandsonderwijs dat uw kind/kinderen dan
gaat/gaan volgen.
Nogmaals: de huidige veiligheidsregels voor de school
vanwege het corona-virus.
Algemene regels
1. de school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen;
2. de leerlingen zijn verplicht om naar school te komen;
3. ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld aan de
afdeling leerplicht.

Biddag voor gewas en arbeid
Gisteren (donderdag) had de plaatselijke Oud Ger.Gem. in
Ned. Biddag voor gewas en arbeid. Verschillende kinderen
waren daarom niet op school, zodat zij naar de kerk
konden gaan.
Volgende week woensdag is het de landelijke Biddag voor
gewas en arbeid. Op deze dag is de school VRIJ, zodat de
kinderen de kerkdiensten kunnen bezoeken, al zal dat dit
jaar ook veelal anders zijn (online).
Onder het thema ‘De biddende bouwer’ zullen we
volgende week in de groepen aandacht besteden aan de
Biddag.
Hierbij staat het Bijbelgedeelte uit Nehemia 2 centraal.
Door dit thema willen we kinderen leren wat dat nu
eigenlijk is, bidden. Het Bijbelgedeelte geeft, lessen over
het gebed zelf en aanleiding om na te denken over onze
‘arbeid’ (het ‘bouwen’).
Wij wensen u allen een gezegende Biddag toe.
Wanneer er in uw gezin sprake is van een coronabesmetting:
• Belt u de directeur (op school of 06-40049540); dit kan
ook buiten schooltijden hoor;
• In overleg met mij spreken we af hoe lang uw
kind/kinderen thuis in quarantaine moeten blijven;

Gezondheid
Leerlingen mogen naar school met:
• neusverkoudheid;
• chronische verkoudheidsklachten, astma of
hooikoorts.
Leerlingen blijven thuis als:
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft
en/of benauwd is en/of hoest;
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van
het testresultaat;
• het kind bij iemand in huis woont die coronaklachten
met koorts en/of benauwdheid heeft, totdat de
persoon met klachten een negatieve testuitslag heeft;
• het kind een contact is van iemand met corona;
• het kind een huisgenoot is van iemand met corona; de
leerling blijft tot 5 dagen vanaf de testafname thuis in
quarantaine;
o indien de geteste huisgenoot dan nog geen
klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 5 dagen
na de testafname weer naar school;
o krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de
leerling 10 dagen na het laatste nauwe contact met
de geteste huisgenoot thuis;
o vanaf dag 5 van de quarantaine kan de
leerling getest worden en bij een negatieve
test mag hij/zij uit quarantaine;
o als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt,
moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat
de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit
isolatie mag.
• het kind positief getest is op corona; de leerling
moet ten minste 7 dagen thuis in isolatie blijven
en uitzieken.
o de leerling mag pas weer naar school en de
opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur
geen klachten meer heeft
o zie voor meer informatie over thuisblijven:
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
• als er een besmetting is vastgesteld bij een
leerling of leerkracht van een groep
o de hele groep inclusief de leerkracht moet
dan 5 dagen thuisblijven; we gaan dan over
op afstandsonderwijs zoals u gewend was;
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o wanneer u als ouder/verzorger uw kind niet
wil laten testen, dan blijft uw kind 10 dagen in
quarantaine; voor die kinderen zal dan door
de leerkracht een beperkte vorm van
afstandsonderwijs worden aangeboden.
Testen is een dringend advies van het ministerie van
onderwijs
• bij corona gerelateerde klachten bij de leerling;
• als er een indicatie is in het kader van een bron- en
contactonderzoek;
• zie ook onder het kopje ‘Leerlingen blijven thuis als’.
Veiligheid in de school
1. Bij binnenkomst in de school desinfecteren alle
leerlingen hun handen;
2. De leerlingen van de groepen 7 en 8 dragen bij het
lopen op de gang een mondkapje; graag een zakje
meenemen waar het mondkapje in bewaard kan
worden;
3. De leerkrachten dragen op de gang een mondkapje;
4. Het personeel houdt onderling 1,5 meter afstand;
5. In de groepen 4 tot en met 8 zullen we cohorteren, dat
wil zeggen dat we de kinderen in vaste groepjes bij
elkaar laten zitten, de gehele dag door;
6. In de school zullen we goed ventileren, daar biedt ons
gebouw voldoende mogelijkheid voor;
7. Er wordt tot nader bericht niet gegymd in de sporthal.
Alle kinderen zullen - waar het weer dat toelaat gedurende de schoolweek buiten op het schoolplein
met hun eigen leerkracht aan sport en spel doen;
8. Externen mogen alleen in de school komen, wanneer
dit noodzakelijk wordt geacht; dit met toestemming
van de directeur;
9. Tot nader bericht is er geen roulatieprogramma (op
vrijdag) voor de groepen 5 tot en met 8;
10. Gesprekken met ouders vinden zoveel mogelijk online
plaats. In bijzondere gevallen op school, maar met
gepaste afstand;
11. Tenslotte, voor de duidelijkheid: het is niet de
bedoeling dat u als ouders/verzorgers de school
binnen gaat. Indien dat om een bepaalde reden toch
nodig is, wordt u verzocht om aan te bellen en even
buiten te wachten. Er komt dan iemand naar de deur.
Bestuursvergadering
Volgende week maandagavond vergadert het bestuur.
Voor een deel van de vergadering samen met de
Medezeggenschapsraad.
Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur
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